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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 16 

Social- och hälsovårdsministeriets 

begäran om utlåtande gällande olika  

synvinklar på behov att ändra läke- 

medelsbehandlingen och läke- 

medelsförsörjningen, STM/137/2019. 

ÅLR 2019/4077 

126 S1   

Landskapsregeringen beslöt på begäran ge social- och 

hälsovårdsministeriet följande utlåtande gällande olika synvinklar på 

behov att ändra läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen. 

  

I enlighet med självstyrelselag (1991:71) 18 §, 12 punkten hör hälso- och 

sjukvård med undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkten till 

landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Enligt gällande praxis tillhör 

den privata hälso- och sjukvården rikets lagstiftningsbehörighet. Till 

rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 30 § apoteksväsendet, mediciner 

och produkter av läkemedelstyp. Därtill hör socialförsäkring i enlighet 

med 29 § punkt tre till rikets lagstiftningsbehörighet.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att förändringar i lagstiftningen 

gällande läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen bör göras 

med beaktande av att effekterna för landskapet Åland neutraliseras 

eftersom eventuella organisatoriska förändringar i strukturen för hälso- 

och sjukvården i riket inte genomförs på Åland. Särskilt viktigt är det att 

riket, som har lagstiftningsbehörigheten gällande socialförsäkring, med 

hänvisning till grundlagens bestämmelser i 19 § 3 mom. fortsatt 

upprätthåller ett nationellt system för läkemedelsersättningar vilket ju 

också i den aktuella promemorian konstateras vara motiverat. Därtill bör 

vid utvecklandet av digitala och andra system, processer och information 

beaktas att allt även finns på svenska. Så är inte fallet idag gällande t.ex. 

god medicinsk praxis eller elektroniska produktresuméer för läkemedel.   

 

Av ovannämnda skäl och som det konstateras i promemorian bör 

landskapet Åland involveras i beredningsskedet då ändringar i 

lagstiftningen gällande läkemedelsbehandling, läkemedelsförsörjning och 

socialförsäkring planeras.  

 



 

Nr 17 

UNA Oy:s svar på brev  

om utebliven riktad emission 

av A-aktier till Ålands  

landskapsregering. 

ÅLR 2019/2875 

UNA Oy har i brev daterat den 8.5.2019, bilaga 1 S119E13, svarat på     

landskapsregeringens begäran av förklaring på utebliven riktad emission 

av A-aktier till Ålands landskapsregering.  

 

Brevet antecknades för kännedom. 

 

 
    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA OY • BREV 

8.5.2019 

Asianosaisjulkinen 08.05.2019 1 

Till 

Avdelningschef Bengt Michelsson 

Ärende 

Utebliven riktad emission av A-aktier till Ålands landskapsregering 

Styrelsen för UNA Oy beslutade den 11.12.2018 om riktad emission av C-aktier till 

Ålands landskapsregering. Styrelsens beslut var i linje med ägaravtalet, som fastställer 

A-aktierna är begränsade endast till de medlemsorganisationer som är stiftande

medlemmar och som anges i avtalet. 

Ålands landskapsregering beslutade den 4.12.2018 att teckna 100 A-aktier. I ett brev 

daterat den 3.4.2019 begär Ålands landskapsregering om förklaring till att emissionen 

avvek från Ålands landskapsregeringens beslut.  

Vid utredningen kom det fram att UNA Oy och Ålands landskapsregering hade 

diskuterat om teckning av A-aktier. Enligt ägaravtalet har styrelsen befogenhet att 

endast emittera C-aktier. Riktad emission av A-aktier till andra organisationer än 

nämnda stiftande medlemmar kräver förutsätter bolagstämmans beslut eller 

förändring av ägaravtalet.   

UNA Oy:s bolagstämma diskuterade den 12.4.2019 fallet gällande Åland och begäran 

att teckna A-aktier samt förfrågan om en ny emission av aktier. För tillfället har några 

städer visat intresse för emission av aktier i UNA Oy. Bolagstämman har gett mandat 

till ledningen att förbereda emissionsfrågan till styrelsen samt till ägarmötet. Saken 

har också diskuterats mellan avdelningschef Bengt Michelsson, chefläkare Olli-Pekka 

Lehtonen vid Ålands Hälso-och sjukvård samt Katja Rantala, VD för UNA Oy den 

29.4.2019. I diskussionen framkom att Åland vill ha samma ägarställning som de 

övriga sjukvårdsdistrikten. 

Styrelsen för UNA Oy ska informera Ålands landskapsregering när den fattar beslut 

om en ny emission samt när möjlighet finns att teckna A-aktier. 

Tammerfors, den 6.5.2019 

Leena Setälä  Katja Rantala 

Ordförande i styrelsen  Verkställande direktör 

Bilaga 1, S119E13


